
   
RE

VI
ST

A 
IB

ER
O-

AM
ER

IC
AN

A 
DE

 P
ES

QU
IS

A 
EM

 E
DU

CA
ÇÃ

O,
 C

UL
TU

RA
 E

 A
RT

ES
 | 

#4
 | 

IS
SN

 1
64

7-
05

08

APRESENTAÇÃO

O título desta proposta é propositalmente conjugado no gerúndio (uso - o + ando 

= exprimir uma circunstância ou formação), não com o objetivo de apresentar 

aulas e/ou atividades prontas, mas, sim, apresentar a experiência de trabalho 

dos profissionais envolvidos e tornar-se um manual prático e dinâmico repleto de 

possibilidades para quem trabalha com aulas para o ensino da arte. 

Quantos filmes você já assistiu na televisão, no cinema, na internet? Quantas 

vezes você já criticou algum filme após assistir? Quantos filmes que você assistiu 

ou criticou levaram você a pensar que muita gente deveria ver aquele filme? E... 

Como fazer isso? 

Partindo dessas reflexões é que surgiu a ideia deste livro, organizado por Jurema 

Sampaio e prefaciado por Ana Mae Barbosa. Oriundos de uma lista de filmes, dis-

ponível na Revista Digital Art& - http://www.revista.art.br/filmes-lista.htm -, que 

foi feita com a ideia de ajudar professores a encontrar a temática mais adequada 

para suas propostas de trabalho e ajudar a contextualizar as propostas de uso dos 

filmes como ferramentas, os dez filmes, trabalhados por catorze autores, trazem 

desafios para o/a arte/educador/a em sua função primordial de mediador cultu-

ral, pois propõe modos de intervir no consumo estético e artístico dos diferentes 

“aprendizes”/públicos dinamizando, por consequência, a leitura, o consumo, a 

produção, circulação e troca de novas representações simbólicas. 

A escola e a sala de aula são espaços de comunicação e educação, de diálogo, 

onde ocorrem embates e enfrentamentos culturais. Assim, escola e sala de aula, 

na sociedade contemporânea, podem ser quaisquer espaços onde se desenvol-

vem dinâmicas interativas de ensino-aprendizagem, criação, fruição estética e 

consumo artístico.
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